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Numele și prenumele intervievatului: Nicanor Dănilă 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Onişcani, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0168.01.01 

Data interviului: 14 iunie 2010  

 

 Nicanor Dănilă, născut în anul 1930, în satul Onişcani, a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul războiului. 

El relatează despre strângerea evreilor din satul său de către nemţi cu ajutorul localnicilor 

Neculai Popa şi Ion Balercă. El spune că evreii au fost duşi la un tranşeu de la marginea 

localităţii şi împuşcaţi. Povesteşte că o femeie însărcinată, Ita, a fost împuşcată în picioare şi 

lăsată aşa câteva zile. Apoi, când a fost adus un alt convoi de evrei din satele Hogineşti şi 

Hârbovăţ, Ita a fost omorâtă odată cu aceştia, potrivit lui Nicanor Dănilă.  

El mai povesteşte că după război fiica Itei, care era doctoriţă la Călăraşi, l-a ucis pe Ion 

Balercă cu o injecţie.  

Nicanor Dănilă spune că în 1944, după război, un evreu din sat care a scăpat, Nuhum, s-a 

ocupat de reînhumarea osemintelor celor ucişi în tranşeu.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:30:58:14 

 

Q: Spuneți-mi, vă rog, numele de familie şi prenumele. 

A: Dănilă Nicanor Nicolaevici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ?  

A: Din [19]30. 

Q: Unde v-aţi născut   ?  

A: Aici. 

Q: În satul Onişcani ca oraş. 

A: Da, aici. 

Q: Câteva săptămâni în urmă am fost în ospeţie la dumneavoastră. 

A: Ştiu. 

Q: Şi ne-aţi povestit despre ce aţi văzut în timpul războiului, ce s-a întâmplat cu evreii. Noi 

am venit acum ca să amintiţi din nou… 

A: Să spun iar   ?  

Q: Spuneţi-ne pentru început… 
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A: Începutul cu evreii. 

Q: La voi în sat au fost evrei până la război   ?  

A: Au fost, că aici i-au şi împuşcat. 

Q: Dar vă aduceţi aminte pe cineva din evreii din sat, cum îi chemau. 

A: Dar cum, dar cum. Ita a lui Hahamu, Nuham, pe aceia de acum îi ţin minte. Asta, că ea a 

fost mama lui doctorul din Călăraşi, Ita şi apoi sora Itei tot în Călăraşi doctoră şi apoi ei s-au 

dus la Israel. Dar aici când i-au împuşcat, apoi păştea vitele înspre Hirova pe şes. Dar noi ca 

copiii umblam. Păi se aude împuşcând. Când văd, i-au pus în flanc unde a fost tranşee de 

război, tranşeul acela era mare. I-au pus în flanc pe toţi şi era una gravidă, Ita a lui Hahamu. 

Şi ea se ruga: „vă rog, lăsaţi-mă ca să nasc”. A pus de rând, când au împuşcat, ei numai 

picioarele i le-au rupt şi a rămas în tranşeul acela şi umbla săraca vie şi mânca iarbă. Dar eu 

eram, părinţii aşa ne-au învăţat. Am venit acasă, spun: „tată, mamă, iaca Ita a lui Hahamu e 

rupte picioarele şi paşte iarbă”. Dar eu zic: „dă să iau nişte pâine”. Mama mi-a pus nişte 

brânză. Eu m-am dus acolo, ea săraca plângea. M-am dus şi i-am adus şi apă. Şi apoi de acum 

când la vreo două zile au adus jidani de la Hogineşti şi de la Hârbovăţ, tot aici i-au împuşcat. 

Apoi atunci au împuşcat-o şi pe dânsa de tot.  

Q: Dar mata de unde ştii că atunci a împuşcat-o pe dânsa   ?  

A: Dar noi eram cu vitele, păşteam vitele acolo. 

Q: Şi ai văzut şi a doua oară cum a împuşcat   ?  

A: Dar am văzut, dar cum, apoi a doua oară a împuşcat-o şi gata. I-au dat pe toţi în tranşeul 

acela, şi apoi tractorul cu lopata a astupat tranşeul acela oleacă, acolo i-au grămădit. Pe urmă 

au venit Nuham, Nuham. Şi a strâns toate oasele, două iasce mari, l-a pus în căruţă, l-a luat 

din căruţă. Eram două căruţe noi, ne-am dus până la Călăraşi. La Răciula când am ajuns, un 

evreu cu motoţicla… „Dar eu unde să şed în căruţă   ? , pe un colţ.” M-a lipit şi mi-a ars mie o 

palmă. Eu am tras căruţa, i-am spus şi celuilalt: „Trage căruţa aşa, îi prăvălim şi haidem 

acasă.” Taman chică Nuham cu unul cu motoţicla, erau doi pe motoţicla: „ce-i   ? ”. Îi spune 

lui acela, pe limba lor jidovească, şi m-am muiat eu. Eu eram staşă şi pe acela izdavoi. Ei, ne-

am dus până la Călăraşi. Ne-am dus la Călăraşi dincolo de miliţie e morga evreilor. Am tras 

căruţele lângă scări, a ieşit popa acela al lor şi mi-a spus mie, când a ridica degetul în sus, 

atunci să ne pornim cu căruţele încet. Au făcut rugăciunile, care e zaconul lor, era parte 

femeiască, care plângea, care, ca la mort. A ridicat degetul aşa, noi ne-am pornit încet. Doi 

jidani mergeau înainte şi i-au îngropat de la deal de gară în Călăraşi, cimitirul acela. Ne-am 

dus acolo, craniul era acolo, că excavatorul tot acolo era groparii aceia. Na cu craniul, dar 

Nuham spune la jidani: „ţine caii, că ăştia o să fugă”. Eu de acum am văzut, s-a dus unul 
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lângă cai şi apoi ne-au suit doi în căruţă şi ne-au dus la storabă în Călăraşi. La storabă ne-au 

pus pe amândoi la masă, ne-au pus câte un stacan de rachiu pe masă, pivă, acolo, mâncare, am 

mâncat şi ne-a dat câte 500 de ruble la fiecare. Şi am venit acasă. 

Q: Dar asta în ce an a fost   ?  

A: În [19]44.  

Q: Daţi să ne întoarcem înapoi la istoriile care aţi povestit mai înainte. 

A: Cum   ?  

Q: Mă întorc încă odată şi vreau să întreb unele detalii despre ce ne-aţi povestit, ce aţi văzut 

acolo pe deal. 

A: Pe deal i-au împuşcat. 

Q: În primul rând, eu vreau să vă întreb, pe evreii ăştia a voştri din sat, mata ai văzut când i-

au strâns pe dânşii   ?  

A: Da.     

Q: Şi cine i-a strâns şi cum   ?  Povesteşte. 

A: A fost unul Neculai Popa, carul cu boi. 

Q: Neculai Popa. 

A: Acela cu carul. 

Q: El era cu carul   ?  

A: Da. E mort acela, dar alde biserică trăia. Acum era unul Ion Balercă, acela bătrân cum era, 

îi lua în spinare şi îi trântea în car. 

Q: Ai văzut mata pe cineva când a trântit   ?  

A: Dar cum. Dacă noi copii, umblam de acum. Acum ei au luat şi mergeau vreo 5 soldaţi pe o 

parte, vreo 5 pe o parte şi… 

Q: Dar soldaţi din ce armată   ?  

A: Nemţească. 

Q: Nemţească. Ai auzit mata în ce limbă vorbeau soldaţii aceia   ?  

A: Nemţească. Nemţeşte. De acum înţeleg, komm, aceea, de acum ăştia-s nemţi. 

Q: Şi câţi soldaţi erau acolo   ?  

A: Erau vreo 10 soldaţi, mergeau 5 pe o parte, 5 pe o parte şi carul cu boi în mijloc şi pe 

ăştialalţi care mergeau în picioare, în flanc, câte unul de rând şi… 

Q: Mata i-ai văzut chiar pe dânşii când îi strângeau în sat sau i-ai văzut de acum când ieşeau 

din sat   ?  

A: I-am văzut în sat. Dimineaţă i-au strâns. 

Q: Şi ai văzut cum îi scoteau din casele lor sau nu   ?  
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A: Socrul meu, atunci nu îmi era socru, dar socrul meu taman alături de jidanii aceia trăia. 

Erau socrul meu, soacra mea în drum, plângeau săracii. 

Q: Cine plângea   ?  

A: Jidanii. Şi i-au luat pe rând şi i-au dus acolo. Acum am venit acasă, am luat vaca… 

Q: Dar după dânşii nu ai mers, după coloană nu te-ai dus   ?  

A: Nu, ei, unde, dacă nu, se fereau, numai cât evrei. Acolo noi… Am luat vaca şi m-am dus 

pe şes acolo. 

Q: În aceeaşi zi   ?  

A: Da.  

Q: Chiar atunci   ?  

A: Atunci, din urmă, ei nu au ajuns acolo, dar noi cu vitele, copii ca copiii: „băi, hai, au dus 

jidanii la cula şi are să-i împuşte”. Şesul e larg, e înspre Hirova acolo. Când ne-am dus, am 

mai şezut oleacă, numai ce vedem că au fost pe malul tranşeului acela de rând, făceau trrrr, cu 

automatul. 

Q: Pe toţi odată i-au pus de malul tranşeului   ?  

A: Pe malul tranşeului deodată. 

Q: Pe toţi i-au pus sau grupe aparte   ?  

A: Nu, pe toţi deodată. 

Q: Dar cam câţi erau ei de toţi acolo   ?  

A: Ei, cam vreo 30. 

Q: Vreo 30. 

A: Da. 

Q: Şi erau toţi de la voi din sat sau erau şi din alte părţi   ?  

A: Aceia de aici din sat. Din satul Hârbovăţ şi Onişcani la a treia zi i-au adus, i-au strâns pe 

toţi şi i-au adus. 

Q: Deci pe ăştia toţi din sat i-au adus cu bagaje sau cu mâinile goale   ?  

A: Cu mâinile goale, cu mâinile goale. 

Q: Şi i-au pus toţi acolo… 

A: Le-a luat, acela care i-a adus în spinare, acela le-a luat tot din casă. Ion Balercă. 

Q: El a luat de la dânşii din casă   ?  

A: Da. 

Q: Lucrurile   ?  

A: Da. Dacă pe dânsul, a chicat în bolniţă la Călăraşi, Balercă Ion, i-a pus injecţie: „du-te 

acasă”, când a ajuns acasă a şi murit. 
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Q: Cine a murit   ?  

A: Ion Balercă. 

Q: Dar cine spui că i-a pus injecţie, cine   ?  

A: Fiica jidaucei aceleia care v-am spus că a pus-o, jidauca aceea bătrână, ea a lucrat la noi 

doctor, la Călăraşi. Aceea: „cine eşti   ? ”, „Ion Balercă”. I-a pus o injecţie: „du-te acasă”. 

Când a ajuns acasă, s-a pus pe pat şi… 

Q: Dar mata despre asta de unde ştii, despre cazul acesta   ?  

A: Cum nu ştim dacă aceea, jidauca ceea prietenă cu femeia mea, şi de acum ne-am luat de 

vorbă, încoace când ne-am luat, şi iaca ce a făcut Ion Balercă. 

Q: Cine v-a povestit   ?  

A: A mea femeie, cine   ?  „Iaca ce a făcut Ion Balercă, a luat-o pe Ita în car şi a trântit-o”. 

Bătrână de acum, nu putea merge. Şi apoi a luat-o pe fiică-sa, că e groasă tot aşa, tot aşa a 

trântit-o acolo. Că ea se ruga: „lăsaţi-mă măcar să nasc”. A luat-o, cum a tras, numai 

picioarele de la genunchi le-a rupt.  

Q: Chiar i le-a rupt de tot sau pur şi simplu le-a rănit   ?  

A: De tot, de tot. A pus mitraliera, de tot, nu avea picioare. 

Q: Ei împuşcau cu mitraliere sau cu puşti   ?  

A: Cu mitraliera, că a făcut trrr, gata. Puşca trage numai cartuşe, dar aceea a cosit. S-au 

prăvălit toţi acolo şi aceea a rămas, aceea a pus la o margine. 

Q: Pe cine   ?  

A: Pe acea gravidă. Şi trăgea, pe ăştia i-au cosit pe aici, dar pe dânsa la picioare. 

Q: Deci, pe dânşii, în primul caz, când i-au împuşcat pe ăştia a voştri din sat, soldaţii unde 

stăteau, ăştia care au venit cu dânşii   ?  

A: Ăştia   ?  

Q: Soldaţii   ?  

A: La Călăraşi. 

Q: Soldaţii erau din Călăraşi   ?  

A: Nemţii acolo erau, nu şedeau aici. 

Q: Ei au venit la voi, numai i-au luat   ?  

A: I-au luat, i-au grămădit şi… 

Q: S-au dus. Dar mata ai spus că soldaţii au venit mai mulţi, dar ei împuşcau toţi sau câţiva 

dintre ei   ?  

A: Nu, nu. 

Q: Câţi soldaţi împuşcau   ?  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



A: Trei, trei soldaţi. 

Q: Şi unde stăteau ei   ?  

A: La Călăraşi. 

Q: Nu, acolo pe loc, unde erau amplasaţi   ?  

A: Acolo stăteau înspre Hirova, dar jidanii erau pe malul tranşeului înspre satul nostru. Dar 

noi eram pe şes cu vitele, copii, auzeam, ne uitam. 

Q: Mata de la ce distanţă ai văzut cam tot asta   ?  

A: Cam 200 de metri. 

Q: La 200 de metri   ?  

A: Da. De la şes până la tranşeul acela, cam 200 de metri. 

Q: Şi de acolo, când mata ai văzut prima dată, i-ai văzut înainte de a-i împuşca sau ai văzut de 

acum când ai auzit împuşcăturile   ?  

A: Când pe rând în flanc, noi ne uitam, i-au pus unul lângă altul, dar noi şedeam, ne jucam ca 

copii pe şes cu vitele, când auzeam trrrr, gata. Dar asta gravidă a pus-o într-o margine, numai 

picioarele i le-au rupt. 

Q: Asta mata povesteşti de al doilea caz, când cu ăştia de la Hârbovăţ sau primul caz   ?  

A: Primul caz acesta. Al doilea numai i-au adus şi i-au împuşcat şi s-au dus.  

Q: Dar al doilea caz cam peste cât timp s-a întâmplat de la primul   ?  

A: La trei zile. 

Q: La trei zile   ?  

A: Da, la trei zile după. Că i-au strâns de la Hârbovăţ, de la Hogineşti şi odată pe aceia i-au 

adus şi i-au împuşcat. 

Q: Şi câţi oameni erau în coloana asta a doua   ?  

A: Iaca nu vă pot spune, de acum ăştia nu vă pot spune. Pe ăştia îi ştiu din sat, dar ăştia numai 

cât am văzut când au tras. 

Q: Dar erau mai mulţi sau mai puţini ca a voştri din sat   ?  

A: Din amândouă satele, tot cam aşa. 

Q: Cam aceeaşi grupă   ?  

A: Da, da. I-au strâns din Hârbovăţ şi din Hogineşti.  

Q: Şi mata al doilea oară de la ce distanţă ai văzut cum împuşca   ?  

A: Tot de la aceeaşi. Eram cu vitele acolo pe şes. 

Q: În acelaşi loc erai   ?  

A: Da. Eram acolo pe şes. Dacă şesul e taman, dincolo e Hirova şi noi… 

Q: Dar a doua grupă cine a adus-o   ?  
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A: A doua grupă   ?  Tot nemţii. 

Q: Tot nemţii   ?  

A: Tot nemţii. De acum îi cunoşteau pe limba gut, gut, de acum noi ne deprinsesem, gut, gut, 

ne râdeam pe deal cu băieţii, gut, gut, sunt nemţi.  

Q: După ce a împuşcat prima dată, mata ai fost aproape de tranşee să vezi ce e acolo   ?  

A: Nu. La două zile m-am dus. 

Q: După două zile ai fost   ?  

A: La două zile m-am dus, şedeau săracii umflaţi acolo, un gospodar tot de aici din sat îi 

scotea dinţii, că avea dinţi de aur ei, tot. Le scotea dinţii cu ciocănelul, de acum atunci ne-am 

apropiat noi cu băieţii. Dar eu zic: „ce faci, moş Iacob   ? ”, „Ce ai nevoie   ? ” 

Q: Dar Iacob şi mai cum   ?  

A: Iacob asta Ciorbă.  

Q: Şi ce ţi-a spus mai   ?  

A: „Ai nevoie   ? ”. Şi noi gata. Era îmbrăcaţi care în haine bune, îi dezbrăca. 

Q: Şi era numai Iacob Ciorbă acesta sau mai erau şi alţii   ?  

A: Iacob Ciorbă, Iacob Ciorbă. 

Q: Numai el singur era sau mai erau   ?  

A: El singur. 

Q: Cât timp a fost groapa aceea destupată   ?  

A: E, au şezut cam o săptămână, săracii destupaţi acolo. De acum eu mă căsătorisem şi socrul 

meu se ducea să vadă, dar soacra mea, că el era slab la fire: „Ia Petrache, caută-ţi nevoile aici, 

că ai să te sperii şi ai să fii şi tu calic”. Şi aşa a şi fost. S-a dus şi a văzut şi până seara nu a mai 

prăşit.  

Q: Deci mata ai spus că Ita, femeia asta care era însărcinată a rămas acolo şi câteva zile… 

A: De acum i-au adus grupaţi de la Hârbovăţ, de la Hogineşti, vreo trei zile. 

Q: Pe urmă mata ai văzut când pe dânsa au prins-o   ?  

A: Păi ce au prins-o, că ei când au văzut, s-au luat şi ea a tras săraca, că nu era departe de 

unde, ea mânca iarbă de pe aproape, de acolo. De acum eu am venit acasă şi i-am spus tatei, 

mamei: „iaca, tată, mamă”. Dar mama, tata: „dă-i o pâine şi dă-i nişte brânză de vacă”. Şi m-

am dus şi i-am dat, săraca, de acum apă cerea ea. Am găsit noi, pe atunci era burluiaşi, acum 

sunt carafe pe tot drumul, dar atunci burluiaşi erau, am găsit un burluiaş, m-am dus repede la 

fântână şi i-am adus. Şi i-am dat burluiaşul cu tot cu apă şi l-am lăsat lângă dânsa acolo. De 

acum când a venit etapa a doua au împuşcat-o şi pe dânsa şi… 

Q: Dar mata ai spus că în [19]44 a fost Nuham, acesta care a venit… 
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A: Nuham, Nuham. 

Q: El a fost din sat de la voi   ?  

A: Da. 

Q: Dar cum de el a rămas în viaţă   ?  

A: Apoi el a fost, dar el nu a fost aici în sat. 

Q: Dar unde a fost   ?  

A: El a fugit. 

Q: Fusese evacuat. 

A: El a fugit, el a fugit când a simţit. 

Q: Au mai rămas şi alţii în viaţă sau numai el   ?  

A: Numai el. Alţii în viaţă, nu, numai el. 

Q: Şi el a venit şi el a organizat să scoată   ?  

A: El a organizat, încă era Neculai Dimitrievici presidate de colhoz şi ei erau de o seamă. 

„Băi, Colea, băi, facem două iasce, dă-mi nişte oameni să strângem toate oasele acelea de la 

cula.” Au făcut două iasce mari, cât căruţa de lungi, înalte, mai înalte ca căruţa. 

Q: Ca căruţa de mărime una, o ladă din aceia era   ?  

A: Dar cum. 

Q: Şi taman aţi avut două căruţe   ?  

A: În căruţă au pus-o, cu mâinile nu puteai să o pui. 

Q: Era aşa de grea. 

A: Nuham zice: „dă-mi doi băieţi, doi izdavoi buni”. Eu lucram la porcărie atunci. Neculai 

Dimitrievici, el umbla călare pe un armăsar. Vine el acolo la porcăria aceea, taman în ziua 

aceea eram de jurne, căram apă la porci. Şi vine Neculai: „hai până la pravlenie”. Vin la 

pravlenie, îl văd pe Nuham acolo. Neculai Dimitrievici zice: „Nuham, vorbeşte cu Nicanor şi 

împăcaţi-vă”. Zice: „Eşti a lui Neculai Cortac   ? ” Nouă ne spune Dănilă, dar aşa zicea. „Da.” 

Zice: „băiete, noi plătim să ne duci, mai caută un izdavoi, să ne duci ţeastele la Călăraşi, cu 

oase”. Mă uit eu, mă dau în lături, dar Neculai Dimitrievici îmi spune: „Nicanor, nu ai nevoie 

tu de lucru aici, eu ştiu că mâine nu sunteţi, gata”. Îl iau pe Ion Popa cu căruţa, şi eu cu căruţa, 

ne ducem a doua zi dimineaţă la pravlenie, şi ne pune iascele în căruţă să ne pornim la 

Călăraşi. Până la Călăraşi m-am suit în căruţă, unde să merg, călare pe cai   ?    

Q: Mata stăteai pe lada asta cu oase   ?  

A: Da, m-am pus pe colţul lăzii. Când am ajuns la Răciula la pod, un evreu: „băi, ce şezi pe 

părinţii mei   ? ” 

Q: El aşa ţi-a spus matale, că stai pe părinţii lui   ?  
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A: Da. Şi mi-a tras o palmă. Dacă mi-a tras o palmă, stai, că îi fac un semn lui Ion, „băi Ion, 

din urma mea, şi prăvale astea aici şi haidem înapoi”. Numai bine că Nuham a venit în timpul 

acela, a apărut şi „ce ţi-a zis   ? ”. „Întreabă-l.” Eu i-am spus aşa, pe jidanul vostru întreabă-l, 

ce mi-a tras mie o palmă, că aveam să şed. De acum i-a spus jidoveşte, acela a întins-o de 

acolo. Eu m-am înmuiat, zic: „băi Ioane, haidem de acum, ce-i, haidem până la Călăraşi”. Am 

mers până la Călăraşi, am tras dincolo de miliţie, unde e biserica jidovească, înaintea scărilor. 

De acum ne-a spus: „ţineţi caii”. Acolo multă lume, norod, care plângea. 

Q: Deci mata ne-ai povestit despre asta. 

A: Numai atât mi-a spus: „când oi vedea că a ridica” popa lor degetul lor aşa ia, să ne pornim 

cu căruţele încet. 

Q: Ştii ce am vrut să vă întreb: dar tranşeele astea unde îi împuşcau pe dânşii, cât de mari ele 

erau   ?  

A: Ei, erau largi, era cam la 3 metri. 

Q: Trei metri ce   ?  

A: E, lăţimea, era largă, acela nu era numai cât încape omul acolo. 

Q: Trei metri lăţimea de tranşee   ?  

A: Da. 

Q: Dar ce adâncime avea   ?  

A: Adânci cam 2,5 metri.  

Q: Dar de lungi ele   ?  

A: Erau cât moşia noastră de lungă. 

Q: Deci se duceau aşa   ?  

A: Da. Că nu era numai într-un loc, mergea şi pe la Hogineşti, şi pe la Irineu, acelea erau 

direcţiile frontului. La Hirova, acolo erau ruşii la Hirova, aici la noi erau nemţii. 

Q: Dar cu toată averea asta a evreilor de la voi din sat ce a fost, ce s-a întâmplat   ?  

A: Acela a grămădit, Ion Balercă. 

Q: El singur numai a grămădit, alţii nu au fost   ?  

El, toată averea la jidani, el. 

Q: Dar pe urmă după război pe dânsul nu l-au luat la cercetări, nimic   ?  

A: Nu l-au luat nimic pe el, până a chicat la boală. S-a dus la Călăraşi, la bolniţă. S-a dus 

acolo şi Ita, era doamna doctor: „cum familia   ? ”. „Balercă Ion”. Gata, nu i-a mai zis nimic, 

numai i-a pus injecţie: „du-te acasă”.  

Q: Mata spuneai data trecută că şi cu fiul lui s-a întâmplat ceva   ?  

A: Ce   ?  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Q: Mata spuneai că cu ficiorul lui Ion Balercă s-a întâmplat. 

A: Şi ficiorul, tot la Ita, s-a dus să-i puie ce… „Eşti feciorul lui Ion Balercă   ? ”. „Da.” Şi lui 

acela i-a pus injecţie: „du-te acasă”. S-a adus acasă şi a murit, gata.  

Q: Am înţeles. Dar în afară de evrei atunci au mai omorât şi alţi oameni sau numai evrei   ?  

A: Numai evrei. Alţii oameni, nu. 

Q: Mata nu ţii minte de la voi din sat, nimeni nu a fost arestat sau omorât   ?  

A: Nu, alţii nu, nu i-a împuşcat. Numai a fost pe cuzişti. 

Q: Asta cred că în 1940 când au venit sovieticii   ?  

A: Da, a fost pe cuzişti i-au strâns. La noi au fost 4 cuzişti, 3 i-au împuşcat, dar unul a ars în 

vagoane, cu sacii care era pe dânşii, a ars în vagoane la Călăraşi. 

Q: Asta în [19]40   ?  

A: Când toţi ăştia, pe cuzişti, când era Staşi, în vagoane pe toţi i-au băgat şi i-au dat foc, dar 

pe ăştialalţi i-au împuşcat. Cum i-au luat… 

Q: Dar mata de unde ştii despre asta   ?  

A: Noi eram băieţi, la noi era scrânciob aici în mahală, dar noi, ca copiii, duceam ouă, te da în 

scrânciob de două, trei ori şi te da jos. Acu, Stratulat nu era rău om, el a fost secretar la 

români. Şi noi acolo eram, vin 4 soldaţi. Zice: „mata Stratulat   ? ” „Da.” „Vino cu noi”. „Mă 

duc să îi spun femeii”. „Nu, nu ai ce îi spune femeii”. L-au şi luat, l-au şi mântuit. Feciorul lui 

este şi acum.  

Q: Şi mata ai văzut cum soldaţii l-au arestat pe dânsul   ?  

A: Eram la scrânciob acolo, au intrat în ogradă. 

Q: Şi el nu a mai venit acasă   ?  

A: Şi apoi era unul, aici, unde e garajul, aici, tot cuzist şi acela. Acela venise la tata, tata meu 

era aspru. Şi i-a spus: „băi, Neculai, băi, dă-te, băi în partidul nostru”. S-a dat tata deoparte şi 

când: „dă-i drumul, mie partidul vostru nu îmi trebuie. Noi cu partidul nostru”. 

Q: Dar cu ce ocupa partidul lor, a cuziştilor   ?  

A: Era contra ţării, contra ţării era.  

Q: Dar cu evreii nu ştiţi dacă cuziştii aveau careva conflicte sau probleme cu evreii, înainte de 

război   ?  

A: Probleme numai cât spuneam ce au avut evreii, că îi ziceau iuda. 

Q: Dar cât erau cuzişti   ?  

A: Cuzişti 4 numai la noi în sat erau şi cum să spun, pe Stratulat l-au luat, pe acesta 

Alexandru Cuza şi starcia lor. Pe acela l-a luat şi i-au închis în vagoane şi i-a dat foc la vagon 

şi a ars. 
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Q: De unde mata ştii că a dat foc la vagon   ?  

A: D’apoi părinţii noştri ce… 

Q: Părinţii vorbeau   ?  

A: Copilul ştii cum ţine minte de mititel, şi iaca aşa, aşa. Pe Alexandru Cuza l-a luat, dar pe 

acesta l-am văzut cu ochii, că zice: „nu, nu, nu te mai duce şi spune femeii”. L-au luat şi a fost 

bun luat. 

Q: Şi altceva   ?  Dar mata ştii cu ce se ocupau, ce făceau cuziştii ăştia înainte de război   ?  

A: Iaca, nu pot să vă spun, dar era contra ţării. 

Q: Dar nu ştii dacă erau legionari sau Garda de Fier, de ăştia nu ai auzit   ?  

A: Da. Garda de Fier, ei au avut legătură cu şeful de post. Atunci era şeful de post, se chemau.  

Q: Şi   ?  

A: Şi ei făcea, dacă şeful de post îi susţinea, că şeful de post a trăi aici unde este garajul, mai 

încoace. Au fost curtea lui Herţa aici, apoi de acum în curtea lui Herţa a dat locuri de case şi 

au făcut oamenii case, dar atunci erau clădiri de cărămidă. 

Q: În afară de cazurile care ne-ai povestit mata, ai văzut alte cazuri când oamenii au fost sau 

arestaţi sau omorâţi, dar în timpul războiului atunci din [19]41 până în [19]44   ?  

A: Iaca, de arestare nu au fost oameni din ăştialalţi, numaidecât evreii au chicat atunci cu 

războiul. 

Q: Mulţumesc.   
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